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abstrak 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif tentang penerjemahan istilah budaya yang 

terdapat dalam film Memoirs of a Geisha (MOG). Terdapat tiga hal yang dikaji yaitu: 1). istilah-istilah 
budaya spesifik yang terkandung dalam film MOG, 2). strategi yang dipakai penerjemah dalam 
penerjemahan istilah-istilah budaya, dan 3). akurasi terjemahan istilah budaya tersebut. Ditemukan 
bahwa terdapat lima belas istilah budaya spesifik dalam film ini yaitu: geisha, okea, kimono, danna, 
maiko, sake, sumo, hataki-comi, ekubo, sakura tree, tatsumura silk, misuage, hanamachi, onesan, dan 
okasan. Kemudian strategi yang dipakai oleh penerjemah adalah: 1) menerjemahkan dengan 
menggunakan kata pinjaman, 2) kata pinjaman dengan penjelasan, 3) substitusi budaya, dan  4) ilustrasi. 
Akurasi terjemahan istilah-istilah budaya tersebut secara umum adalah tinggi, ditunjukkan oleh 
keberhasilan penyampaian makna bahasa sumber (BS) ke dalam bahasa target (BT). Dalam mencapai 
akurasi tersebut penerjemah memanfaatkan film sebagai komposisi semiotik yaitu perpaduan antara 
dialog (Verbal Auditory Channel (VAC)), musik (Nonverbal Auditory Channel (NAC)), subtitling 
(Verbal Visual Channel (VVC)), dan gambar (Nonverbal Visual Channel (NVC)).  

Kata-kata kunci:   penerjemahan, istilah budaya, subtitling, strategi, akurasi, komposisi  semiotik  

1. Pendahuluan 
Penerjemahan istilah budaya sering menjadi masalah apabila dalam bahasa target tidak 

ditemukan konsep budaya yang sama sehingga tidak ditemukannya padanan yang tepat. Appiah (1990) 
dalam Venuti (2000:427) menyatakan istilah thick translation yang berarti bahwa dalam 
penerjemahan konsep-konsep budaya diperlukan catatan-catatan tambahan dan daftar kata yang 
mengacu pada bagian teks yang memiliki konteks budaya dan linguistik yang kaya. Hal tersebut 
mungkin saja dilakukan dalam penerjemahan mode tulis ke tulis. Namun penerjemahan dengan 
subtitling tidak memungkinkan untuk melakukan thick translation karena keterbatasan waktu dan 
tempat menuliskan subtitling pada layar sebagaimana yang dinyatakan oleh Hatim and Mason 
(1997:78). Dalam konteks penyampaian pesan kepada penonton, subtitling merupakan salah satu bagian 
komposisi semiotik dalam film (Baker, 1998). Disebutkan ada empat channel yang berperan dalam 
penyampaian pesan dalam film yaitu: 1). verbal auditory channel (VAC), meliputi dialog dan suara-
suara latar (background voices) dan mungkin juga berupa lirik, 2). non-verbal auditory channel (NAC), 
meliputi bunyi-bunyi natural, efek bunyi (sound effects), dan musik, 3). verbal visual channel (VVC), 
mengkombinasikan subtitles dengan tulisan-tulisan yang terdapat dalam adegan film misalnya surat, 
poster, buku, surat kabar, graffiti, atau iklan, 4). non-verbal visual channel (NVC), meliputi susunan 
gambar, posisi kamera, perpindahan dan gerakan serta editing yang mengontrol alur umum dan mood 
film. Komposisi tersebut menyebabkan penerjemahan film berbeda dari mode penerjemahan lain 
misalnya penerjemahan buku teks, novel, dan sejenisnya. Penerjemahan dalam bentuk subtitling 
memerlukan strategi khusus dalam menyampaikan pesan yang terkandung di dalam film kepada 
penonton. 

Dengan demikian, penerjemahan film yang mengandung banyak konsep budaya spesifik dalam 
bentuk subtitling merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji. Secara empiris, penelitian di bidang 
ini pernah dilaksanakan oleh Armellino (2008) yang mengkaji subtitling bahasa Italia dari sebuah film 
berbahasa Inggris. Ditemukan beberapa elemen yang bermuatan budaya Amerika dalam teks sumber 
yang dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu; sejarah, sosial, serta mitos dan tradisi. Elemen-elemen 
tersebut diterjemahkan dengan menggunakan tiga teknik yaitu substitusi, parafrase, dan penghapusan. 
Dan sebagai kesimpulan penelitiannya, Armellino menyatakan bahwa penerjemahan harus selalu 
menyampaikan pesan yang sama dengan teks sumber serta mempertimbangkan perbedaan budaya 
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antara BS dan BT. Berdasarkan hasil observasi awal, hasil penelitian Armellino tersebut tidak 
sepenuhnya diterapkan oleh penerjemah film MOG. Dengan demikian diperlukan suatu investigasi 
tentang penyebabnya padahal terdapat kesamaan karakteristik sumber data. Dengan pertimbangan 
tersebut dilaksanakanlah sebuah penelitian sejenis yang mengkaji penerjemahan istilah budaya spesifik 
dalam film MOG yang memakai bahasa Inggris ke dalam subtitling bahasa Indonesia.  

Film MOG sebagai sumber data penelitian ini adalah sebuah film yang memiliki kualitas 
subtitling yang baik karena sudah diedarkan secara luas di Indonesia. Film ini bercerita tentang drama 
kehidupan seorang geisha di masa sebelum dan ketika perang dunia terjadi. Budaya tradisional Jepang 
sangat terasa dari awal sampai akhir film ini. MOG adalah film yang memakai bahasa Inggris dan 
diterjemahkan ke bahasa Indonesia dalam bentuk subtitling. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga hal antara lain: pertama, istilah-istilah budaya yang 
terkandung dalam film MOG, kedua, strategi yang dipakai dalam penerjemahannya, dan ketiga, aspek 
akurasi terjemahan istilah budaya tersebut. Masalah pertama dikaji secara deskriptif dengan 
menggunakan klasifikasi budaya yang dinyatakan oleh Newmark (1988:94). Kemudian masalah kedua 
juga dikaji secara deskriptif dengan menggunakan strategi penerjemahan yang dinyatakan oleh Baker 
(1992: 26-42). Dan masalah ketiga dikaji secara kualitatif dengan menggunakan teori yang disampaikan 
oleh Larson (1984: 6) tentang evaluasi hasil penerjemahan khususnya akurasi dikombinasikan dengan 
teori subtitling sebagai salah satu komponen dari komposisi semiotik yang dinyatakan oleh Baker 
(1998: 245).  

Disain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian 
ini adalah sebuah film yang berjudul Memoirs of a Geisha karya Rob Marshal. Penelitian ini 
memfokuskan kajiannya pada penerjemahan istilah-istilah budaya spesifik yang diterjemahkan melalui 
subtitling film tersebut. Terdapat tiga instrumen yang dipakai dalam mengumpulkan data yaitu; lembar 
transkripsi, lembar seleksi, dan  matriks sintesis. Dalam mempresentasikan analisis digunakan tabel dan 
penjelasan-penjelasan.   

2. Pembahasan 
2.1. Istilah-Istilah Budaya yang Terkandung dalam Film MOG  

Dalam film ini ditemukan lima belas istilah budaya spesifik. Istilah-istilah tersebut 
dikategorikan berdasarkan teori yang dinyatakan oleh Newmark (1988:94), seperti pada tabel 1 berikut. 
Tabel 1. Daftar istilah budaya khusus yang ditemukan dalam film MOG 

No Istilah 
Budaya 

Kategori Makna  

1. geisha Adat (kesenian) Kata geisha  berarti seniman. Geisha semata-mata adalah pelayan 
profesional  yang menghibur tamunya dengan talenta yang memukau 
dan daya tarik yang luar biasa (Dulong, 2006). 

2. okiya Budaya material 
(rumah) 

Rumah geisha (Matsuura, 1994:757) 

3. kimono Budaya material 
(pakaian) 

Pakaian Jepang (Matsuura, 1994: 492) 

4. danna Budaya sosial Danna adalah klien yang memiliki hubungan yang lebih dekat secara 
emosional dan seksual dengan seorang geisha. Memiliki seorang 
danna bukanlah keharusan bagi seorang geisha (Dulong, 2006).  

5. maiko Adat (kesenian) Maiko  diterjemahkan menjadi penari pemula . Secara literal mai = 
menari, ko = anak, tetapi dalam lonteks geisha, maiko adalah seorang 
calon geisha yang masih perlu dibimbing dan harus menjalani masa 
latihan (umumnya 5 tahun). Pada masa ini dia mempelajari berbagai 
gei (seni) seperti menari, menyanyi,   musik   sebelum   menjadi  

seorang geisha (Graham, 2006).            
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6. sake Budaya material Minuman beralkohol dari beras (Matsuura, 1994:838) 
7. sumo Adat (kesenian) Gulat (Matsuura, 1994:1011) 
8. hataki-

comi 
Konsep 
(kesenian) 

Salah satu strategi menjatuhkan lawan dalam sumo dengan 
memanfaatkan kekuatan lawan (Akiko et.al. 2000: 43) 

9. ekubo Budaya material Jajan dari beras ketan yang dibuat untuk merayakan wanita yang 
mendapatkan haid pertama (biasanya di daerah Kyoto) (Casio Kamus 
Elektronik, 2007). 

10. sakura 
tree 

Ekologi (flora) Bunga sakura (Matsuura, 1994:842) 

11. tatsumura 
silk 

Budaya material Nama sutra 

12. mizuage Konsep menarik dari air dari anggapan bahwa segala sesuatu yang ditarik dari 
air pasti segar sebagaimana halnya keperawanan seorang gadis. 
(Bacarr, 2004:156).  

13. hanamachi Budaya material Kata Hanamachi secara literal berarti kota bunga (hana = bunga, 
machi = kota). Kata ini adalah sebuah nama yang mengacu pada 
distrik-distrik tempat tinggal para geisha (Graham, 2006). 

14. onesan Budaya sosial Pada dunia geisha, kata onesan berarti kakak perempuan. Setiap maiko 
mempunyai seorang onesan. (Urban Dictionary, 2009)  

15. Okasan Budaya sosial Wanita pemilik okiya (Urban Dictionary, 2009). 
Istilah-istilah budaya yang ditemukan di atas, memiliki variasi kategori yang beragam. Dalam budaya 
Indonesia, istilah-istilah tersebut tidak ditemukan. Sehingga dalam proses penerjemahan, harus 
diusahakan untuk mencari padanan terdekat. Penggunaan istilah-istilah tersebut berhubungan dengan 
narasi yang disampaikan dalam film yang berlatar kebudayaan Jepang tradisional yang sangat kental. 
Penggunaan istilah-istilah budaya bisa meningkatkan rasa ingin tahu penonton tentang geisha, yang 
kadang disalahartikan sebagai pelacur Jepang . Dengan itu, penonton akan memiliki pemahaman yang 
lebih luas tentang geisha yang sebenarnya setelah menonton film ini.  

2.2. Strategi yang Dipakai dalam Penerjemahan Istilah-istilah Budaya  
Teori yang dipakai dalam mendeskripsikan strategi penerjemahan adalah teori yang dinyatakan 

oleh Baker (1992: 26-42). Istilah-istilah tersebut sebagian besar muncul dalam monolog atau dialog 
lebih dari sekali. Sehingga bisa terjadi variasi strategi yang dipakai oleh penerjemah. Ditemukan bahwa 
penerjemah memilih untuk menggunakan beberapa strategi yang dinyatakan oleh Baker antara lain:  

a. Penerjemahan dengan menggunakan kata-kata pinjaman  
Strategi ini merupakan strategi yang paling sering digunakan oleh penerjemah. Penerjemah 

hanya meminjam istilah-istilah budaya pada teks sumber untuk dituliskan pada subtitling. Strategi ini 
sangat membantu penerjemah untuk mewujudkan aspek foreignization dari film, disamping karena 
kata-kata tersebut tidak ada dalam bahasa Indonesia. Berikut ini adalah petikan teks sumber dan 
terjemahannya dalam subtitling yang menggunakan strategi ini.  

Tabel 2. Kutipan subtitling yang menggunakan strategi kata-kata pinjaman 
No BS BT 
1. I certainly wasn t born to the life of a 

Geisha 
Aku tidak dilahirkan dalam kehidupan seorang Geisha 

2. It goes to this Okiya. All fifteen 
thousand yen. To this estate. 

Uangnya masuk ke Okiya ini. 
15.000 Yen ditujukan pada rumah ini. 

3. Who paid for that kimono on your back, the 
rice in your bowl. 

Siapa yang membayar kimono yang kau 
pakai, nasi dalam mangkukmu? 

4. I am a Maiko now, an apprentice geisha Aku seorang Maiko

 

sekarang, Geisha yang sedang 
dilatih. 

5. If Pumpkin drinks any more Sake, she will 
pass out. 

Jika Pumkin minum lebih banyak Sake  
dia akan pingsan. 
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6. Your first Sumo match what? Pertandingan Sumo pertamamu. Apa? 
7. Hataki-comi is a movement a smaller 

opponent uses to throw a larger opponent 
off balance. 

Hataki-comi adalah gerakan dari pesumo yang lebih kecil 
untuk melempar lawannya yang lebih besar hingga jatuh. 

8. Ekubo. At the right moment slip it to 
Nobu discreetly 

Ekubo. Disaat yang tepat, berikan diam-diam pada Nobu. 

9. Has rooted to the earth as Sakura tree. Berakar kuat ke dalam bumi seperti pohon Sakura 
10. Kimono like this made of Tatsumura silk Kimono seperti ini terbuat dari sutra Tatsumura. 
11. Well your cave is untouched. Men like that, 

we call this mizuage. 
Guamu belum tersentuh. Pria suka itu, kami 
menyebutnya Mizuage. 

12. The most famous geisha in the Hanamachi Geisha paling terkenal di Hanamachi. 
Tabel 2 diatas menunjukkan terdapat dua belas istilah-istilah budaya spesifik yang 

diterjemahkan dengan menggunakan strategi kata pinjaman. Dapat diamati bahwa pemilihan strategi ini 
dilandasi oleh lima pertimbangan yaitu; pertama, karena dalam BT tidak ditemukan padanan yang tepat. 
Walaupun ada padanan yang mendekati, dikuatirkan padanan tersebut tidak bisa mewakili makna yang 
diinginkan dalam BS. Kedua, peminjaman istilah-istilah tersebut dalam BT akan mempertahankan 
keaslian film. Tidak terjadi degradasi makna dalam proses penerjemahannya. Hanya saja, penonton 
yang tidak memiliki prior knowledge tentang geisha akan memerlukan keseriusan yang lebih untuk bisa 
memahami makna istilah-istilah tersebut. Ketiga, peminjaman tersebut bisa meningkatkan rasa ingin 
tahu penonton tentang kelanjutan cerita, karena naskah film dibuat dengan sangat apik sehingga 
penggunaan istilah tersebut tidak membuat penonton patah semangat dan berhenti menonton karena 
tidak memahami istilah-istilah tersebut. Keempat, sehubungan dengan keterbatasan tempat yang 
tersedia untuk menuliskan subtitling pada layar, peminjaman istilah-istilah ini akan sangat membantu 
penerjemah untuk mentaati syarat ini. Dengan peminjaman ini, subtitling akan tetap ringkas. Dan 
kelima, penerjemah meminjam istilah-istilah tersebut dengan pertimbangan bahwa film merupakan 
sebuah komposisi semiotik yang menyampaikan pesan narasi kepada penonton tidak saja dengan 
subtitling. Terdapat tiga channel lain yaitu: dialog, musik, dan gambar yang juga membantu 
menyampaikan narasi film.  

b. Penerjemahan dengan menggunakan kata-kata pinjaman dengan penjelasan 
Tabel 3. Kutipan subtitling yang menggunakan strategi kata-kata pinjaman dengan penjelasan 

No BS BT 
1. The Baron is a very special man to me, my 

danna

 

Baron orang yang spesial bagiku, Danna-ku (Pelindung) 

2. Your mizuage Mizuagemu (keperawananmu). 

 

Dalam menerjemahkan dua kalimat diatas, penerjemah menggunakan strategi penggunaan kata-
kata pinjaman dengan penjelasan. Penggunaan strategi ini diperlukan dengan beberapa pertimbangan 
yaitu pertama, ketika istilah budaya yang diterjemahkan tidak divisualisasikan dengan jelas dalam film. 
Kedua, terdapat padanan yang sekiranya mendekati dalam BT walaupun tidak sepenuhnya akurat. 
Ketiga, penerjemah berusaha untuk tetap mempertahankan keaslian narasi. Keempat, penerjemah 
memilih untuk memakai penjelasan pendek karena keterbatasan tempat pada layar.  

c. Penerjemahan dengan menggunakan substitusi budaya 
Tabel 4. Kutipan subtitling yang menggunakan strategi substitusi budaya 

No BS BT 
1. The Baron gave it to me when he became 

my danna. 
Baron memberikannya padaku 
ketika menjadi pelindungku. 

2. He looked at me, that s all onesan. Dia melihatku. Itu saja, kakak. 
3. My dear oka-san.  Ibuku sayang 

 

Selain menerapkan dua strategi sebelumnya, penerjemah juga menerapkan strategi substitusi 
budaya dalam BT. Strategi ini diterapkan setelah strategi penggunaan kata-kata pinjaman (a) dan kata-
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kata pinjaman dengan penjelasan (b) diterapkan. Seperti istilah danna sebelumnya diterjemahkan 
dengan strategi kata pinjaman dengan penjelasan, setelah itu penerjemah menggunakan kata 
pelindung saja. Kelihatannya penerjemah sudah memiliki keyakinan bahwa penonton sudah 

memahami makna kata tersebut.  Untuk istilah budaya onesan dan okasan, penerjemah langsung 
menerapkan strategi substitusi budaya. Penerjemah memiliki keyakinan bahwa kata kakak dan ibu 
memiliki kedekatan makna dengan kedua istilah tersebut.  

d. Penerjemahan dengan ilustrasi  
Strategi ini merupakan upaya penerjemah dalam memanfaatkan tayangan visual dan audio film 

ketika menyampaikan pesan istilah-istilah budaya spesifik. Strategi ini selalu dikomninasikan dengan 
ketiga strategi pada bagian a, b, dan c. Penggunaan ketiga strategi a, b, dan c, tidak akan mencapai hasil 
yang maksimal kalau tidak didukung oleh strategi ini.    

Kalau dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh armellino, memang terdapat 
perbedaan strategi yang dipakai penerjemah. Armellino (2008) menemukan bahwa penerjemah memilih 
tiga strategi yaitu substitusi budaya, parafrase dan penghapusan. Hal itu terjadi karena aspek budaya 
yang diteliti tidak hanya pada tataran leksikal tetapi juga masalah register, sintaksis, bahasa Inggris 
yang tidak standar, dan dialek. Sedangkan dalam penelitian ini hanya berfokus pada tataran leksikal 
sehingga keempat strategi a, b, c dan d, diatas dipilih oleh penerjemah. Dengan strategi yang ditemukan 
Armellino bisa disimpulkan bahwa penerjemah berusaha melakukan domestifikasi film, sedangkan 
penerjemah MOG dalam penelitian ini berusaha melakukan hal sebaliknya yaitu foreignization.   

2.3. Akurasi Terjemahan Istilah-Istilah Budaya dalam Film MOG  
Dalam menentukan akurasi terjemahan istilah-istilah budaya khusus dalam film MOG, dipakai 

kombinasi antara pendapat Larson (1984) tentang akurasi terjemahan dengan Baker (1998) tentang 
sebuah film sebagai komposisi semiotik (verbal auditory channel (VAC), nonverbal auditory channel 
(NAC), verbal visual channel (VVC), dan nonverbal visual channel (NVC)). Untuk melihat akurasi 
terjemahan setiap istilah budaya yang sudah didaftar pada sub 4.1, beberapa potongan gambar 
ditampilkan dengan subtitling dan BS nya, yang dilengkapi dengan waktu, ketika gambar tersebut 
ditayangkan. Hal tersebut akan menunjukan proses bagaimana narasi dikomunikasikan kepada 
penonton yang melibatkan akurasi penerjemahan di dalamnya.  

a. Geisha 
51.22 (disk 1) 51.39 (disk 1) 51.41 (disk 1) 14.50 (disk 2) 

Remember Chiyo, Geisha are not 
courtesans, and we re not wives 

The very word Geisha 
means artist  

And to be a Geisha is to be 
judged as a moving work of art. 

And now, you are the most 
celebrated geisha in all Myoko. 

 

Kata geisha merupakan kata kunci dalam film ini. Makna kata ini sangatlah kompleks dan tidak 
cukup kalau hanya disampaikan dalam satu kata saja. Kalau dalam penerjemahan tulis ke tulis, bisa saja 
kata ini dijelaskan dengan menggunakan catatan kaki karena tidak adanya konsep yang sama dalam 
bahasa Indonesia. Dalam subtitling MOG penerjemah mencapai akurasi dengan memanfaatkan narasi 
cerita yang sudah mendeskripsikan geisha secara jelas. Seperti yang disampaikan oleh empat gambar di 
atas, pada menit 51.22 dialog (VAC) kedua tokoh sudah menekankan bahwa geisha bukanlah pelacur 
yang mungkin dipikirkan oleh sejumlah penonton yang belum tahu geisha secara penuh. Kemudian 
pada gambar yang diambil pada menit 51.39 dan 51.41 dinyatakan bahwa geisha merupakan seniman 
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yang dinilai sebagai karya seni berjalan. Dan pada gambar yang diambil pada menit 14.50 disk 2, 
digambarkan bagaimana penampilan fisik seorang geisha, dengan pakaian tradisional Jepang beserta 
riasan dan bagaimana penghargaan sosial yang diberikan masyarakat kepadanya (NVC). Sehingga pada 
akhirnya akurasi terjemahan kata geisha bisa tercapai.  

b. Okiya 
8.34(disk 1) 9.40(disk 1) 9.47(disk 1) 26.07(disk 1) 

You know that it is easier to 
forget everything happened 
before you came to this Okiya. 

It isn t flesh we re selling 
here. This is a geisha house  

Remember to always honour this 
Okiya  

I went to your Okiya weeks 
ago, they laughed and turned 
me away. 

 

Akurasi terjemahan kata okiya juga dicapai dengan memanfaatkan alur cerita. Tanpa 
memberikan definisi yang eksplisit, penerjemah hanya meminjam kata Okiya dari BS. Pesan yang harus 
disampaikan dari BS adalah sebuah rumah tempat geisha tinggal dari kecil sampai menjadi geisha 
seutuhnya. Rumah ini dimiliki oleh seorang okasan. Pada menit 8.34 disk 1 memang belum begitu jelas 
apa yang dimaksud dengan okiya. Tetapi dapat ditebak bahwa okiya adalah sebuah tempat. Dan melalui 
dialog (VAC) dan gambar (NVC) pada menit 9.40, 9.47 dan 26.07 disk 1 dinyatakan bahwa okiya 
adalah sebuah rumah geisha yang harus dihormati dan tempat dimana tokoh utama tinggal yang tidak 
lain adalah seorang geisha.  

c. Kimono 
45.29(disk 1) 46.46(disk 1) 00.19 (disk 2) 

Absurd hard to think that she noticed 
Chiyo. It s that Kimono. 

Floating in the silk Kimono, the 
chairman at my side 

Right through your beautiful kimono, 
such a pity 

 

Kimono mungkin saja tidak begitu asing bagi penonton Indonesia, karena sudah cukup lama 
diperkenalkan oleh berbagai media. Namun tidak dapat dijamin bahwa semua penonton film ini tahu 
apa yang dimaksud dengan kimono. Penerjemah juga meminjam kata kimono dalam subtitling karena 
tidak ada padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Akurasi terjemahan ini tercapai dengan bantuan 
VAC dan NVC film ini. Pada gambar yang diambil saat menit ke-45.29 disk 1 ditayangkan seorang 
geisha yang memakai kimono dan juga mengucapkan dialog yang berisi kata kimono. Pada  menit ke-
46.46 terdapat monolog yang berisi silk kimono yang diterjemahkan menjadi kimono sutra. Hal ini 
menunjukan bahwa kimono merupakan pakaian yang dipakai oleh wanita yang memiliki status sosial 
tinggi. Dan pada menit ke 00.19 disk 2 dengan bantuan NVC ditayangkan sebuah kimono yang sedang 
dipegang oleh salah satu tokoh sembari mengucapkan dialog yang mengacu pada kimono itu. Dengan 
demikian penerjemah sudah bisa mencapai akurasi terjemahan.      
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d. danna 
47.07(disk 1) 50.40(disk 1) 50.47(disk 1) 

The Baron is a very special man to me, 
my danna

 

Mameha when does a geisha choose her 
danna? 

That s the surest way to attract a 
danna on your feet 

 

Danna adalah istilah budaya khusus yang juga tidak ada pada budaya Indonesia. Dilihat dari 
subtitling yang tertera pada ketiga gambar diatas, penerjemah pada menit 47.07 memakai kata pinjaman 
dari BS dengan menambahkan penjelasan dalam kurung. Kemudian pada menit 50.40 dan 50.47 
penerjemah langsung saja menerjemahkan kata danna menjadi pelindung. Memang tidak banyak 
gambar yang bisa membantu penyampaian pesan untuk kata ini. Kalau kita bandingkan dengan makna 
danna pada tabel 1 sub judul 4.1., kelihatannya penerjemah agak kesulitan mencari padanan yang tepat 
untuk menerjemahkannya, sehingga bisa disampaikan bahwa akurasi terjemahan kurang tercapai. 
Hanya dialog saja sebagai VAC yang memperkenalkan kata ini kepada penonton. Mencermati kata 
pelindung yang dipakai sebagai padanan danna, tidak terdapat makna yang sama dengan makna danna 
pada tabel 1 sub judul 4.1. Tidak ada kejelasan batasan pelindung seperti apa yang dimaksud pada 
terjemahan tersebut.   

e. maiko 
36.46(disk 1) 55.52(disk 1) 

Once when she just a Maiko I was a Maiko now, an apprentice geisha 

 

Penerjemah berhasil mencapai akurasi terjemahan dengan memanfaatkan dialog (VAC) dan 
gambar yang ditayangkan (NVC). Dalam menerjemahkan kata maiko, penerjemah hanya meminjam 
kata itu untuk subtitling. Gambar yang diambil pada menit 36.46 terlihat seorang tokoh menunjuk pada 
seorang geisha dibelakangnya sambil mengatakan once when she just a maiko yang kemudian 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada subtitlingnya. Kemudian didukung oleh gambar dan 
monolog tokoh pada menit 55.52 yang memberikan definisi bahwa maiko adalah seorang geisha yang 
sedang dilatih, jadi makna maiko sudah bisa disampaikan kepada penonton dengan cara tersebut.  

f. sake 
8.52(disk 1) 55.55(disk 1) 48.47(disk 2) 

You will get to drink Sake and sleep until 
noon 

when I make tea, when I pour sake if Pumpkin drinks any more Sake, she 
will pass out. 

 

Penerjemah hanya meminjam kata sake dalam subtitling film ini. Akurasi bisa tercapai dengan 
bantuan gambar (NVC) dan dialog (VAC) seperti pada penerjemahan kata-kata sebelumnya. Penonton 
akan bisa mengetahui bahwa sake adalah suatu jenis minuman dengan terjemahan pada menit 8.52 yaitu 
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dengan kata minum . Pada menit 55.55 ditayangkan seorang geisha yang membawa dua buah botol 
dan terdengar monolog tentang sake. Dengan demikian semakin jelas bahwa sake adalah sejenis 
minuman. Kemudian diperjelas lagi oleh tayangan pada menit 48.47 disk 2 yang menyatakan bahwa 
sake bisa membuat orang pingsan (mabuk), sehingga bisa dipahami bahwa sake adalah jenis minuman 
tradisional Jepang yang mengandung alkohol.  

g. sumo 
1.02.27(disk 1) 1.02.45(disk 1) 

- I humbly  beg to differ. What is sumo but a 
dance between giants? 

 

Sumo mungkin saja sudah tidak asing lagi bagi penonton Indonesia sama seperti kimono yang 
dijelaskan pada bagian sebelumnya. Untuk mencapai akurasi terjemahan, penerjemah masih mengikuti 
alur narasi seperti umumnya dilakukan pada istilah-istilah budaya yang lain. Pada tayangan 1.02.27, 
ditunjukan sumo adalah jenis olah raga tradisional Jepang (NVC). Dengan demikian penonton sudah 
dapat menangkap pesan yang disampaikan dengan kata sumo. Pada tayangan 01.02.45, terlihat dua 
orang tokoh yang berdialog tentang sumo yang menegaskan pesan yang disampaikan oleh kata sumo 
tersebut.  

h. hataki-comi 
1.03.20(disk 1) 1.03. 31(disk 1) 1.03.56(disk 1) 1.04.27(disk 1) 

Miyagi may use Hataki-comi  Hataki-comi is a movement a 
smaller opponent uses  

to throw a larger opponent off 
balance 

- 

 

Sehubungan dengan kata sumo, dalam dialog tokoh terdapat istilah hataki-comi yang dipinjam 
oleh penerjemah pada terjemahannya. Pada tayangan 1.03.20, untuk pertama kali istilah hataki-comi 
dikatakan oleh seorang tokoh. Penerjemah memanfaatkan VAC yang menjelaskan makna hataki-comi 
pada tayangan 1.03.31 dan 1.03.56. Pada tayangan 1.04.27. ditunjukan visualisasi bagaimana praktek 
hataki-comi yang sebenarnya. Jadi dengan cara tersebut pesan yang terkandung dalam kata hataki-comi 
bisa tersampaikan kepada penonton.   

i. ekubo 
01.19 (disk 2) 04.38 (disk 2) 04.45 (disk 2) 

Ekubo. At the right moment slip it to 
Nobu discreetly 

When you slip the rice-cake to Dr crab, It 
is the sign 

 

that says your mizuage is ripe for selling 

 

Ketika BS mengandung istilah budaya ekubo , penerjemah meminjam istilah tersebut untuk 
dituliskan pada terjemahannya. Untuk menyampaikan pesan yang utuh kepada penonton, penerjemah 
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memanfaatkan unsur NVC yaitu berupa gambar sebuah kue yang berwarna merah muda. Hal tersebut 
bisa dilihat pada tayangan 01.19 disk 2. selanjutnya kata ekubo tidak muncul lagi, tetapi pada menit 
04.38 dan 04. 45 disk 2 terdapat dialog yang berisi the rice-cake yang mengacu pada ekubo tersebut. 
Setelah diperkenalkan bahwa ekubo merupakan nama kue beras, dilanjutkan dengan maknanya yaitu 
menunjukkan mizuage sang geisha sudah matang. Jadi, walaupun ekubo merupakan istilah budaya yang 
sangat spesifik, penerjemah tidak begitu kesulitan dalam melakukan transfer pesan karena bantuan dari 
VAC dan NVC.  

j. sakura tree 
4.29(disk 1) 15.23 (disk 2) 17.08 (disk 2) 

Has rooted to the earth as Sakura tree - - 

 

Sakura juga muncul dalam film ini, yang mungkin penonton Indonesia sudah mengenalnya 
sebagai bunga khas Jepang. Pada saat kemunculannya pertama kali dalam film, penerjemah meminjam 
istilah sakura untuk dituliskan dalam BT (lihat gambar pada menit 4.29 disk 1). Hal tersebut mungkin 
dilakukan karena pada bagian lain seperti yang diwakilkan oleh gambar pada menit 15.23 dan 17.08 
disk 2 diperlihatkan bagaimana wujud pohon Sakura dengan bunganya yang berwarna merah muda. 
Dengan demikian diharapkan penonton bisa menangkap pesan BS tanpa harus banyak memberikan 
penjelasan pada terjemahan.  

k. tatsumura silk 
13.12(disk 1) 

 

Kimono like this made of Tatsumura silk 

 

Tatsumura silk adalah suatu nama sutra di Jepang. Istilah budaya ini hanya muncul sekali 
dalam film yaitu pada menit 13.12 disk 1. Kalau dilihat dari narasi yang dikomunikasikan oleh penulis 
naskah, istilah budaya ini tidak begitu berperan dalam menentukan alur cerita, sehingga sepertinya 
dianggap pelengkap saja. Seperti yang ditunjukan pada gambar, terlihat seorang tokoh memegang 
kimono yang terbuat dari sutra Tatsumura. Dengan memperhatikan ekspresinya, terlihat bahwa sutra 
tersebut memiliki harga yang sangat mahal. Walaupun hanya dengan meminjam istilah tersebut, 
penerjemah berhasil menyampaikan pesan yang disampaikan dalan BS ke dalam BT.   

l. mizuage 
45.20(disk 1) 04.00 (disk 2) 04.19 (disk 2) 

Rumour has it, ever since the Prime Minister 
bought her mizuage. She s been rich. 

Your most precious attribute/ and what is 
that?/ Your mizuage. 

Well your cave is untouched. Men 
like that, we call this mizuage 

 

Dengan memperhatikan ketiga gambar tentang terjemahan BS mizuage

 

ke dalam BT, 
penerjemah terlihat menggunakan dua pilihan. Pada gambar 45.20. disk 1, penerjemah menggunakan 
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kata pinjaman saja. Kemudian pada menit 04.00 disk 2 penerjemah menambahkan kata didalam kurung 
setelah kata mizuage. Untuk mencapai akurasi terjemahan, penerjemah memanfaatkan VAC yaitu 
dialog antara dua tokoh tentang makna mizuage. Istilah mizuage, memang sensitif untuk diterjemahkan 
secara terbuka karena hal tersebut akan berbenturan dengan aturan lembaga sensor film. Namun dalam 
film ini VAC sudah menyatakan hal tersebut dengan adat Jepang yang tidak vulgar dalam 
menyampaikan hal semacam ini. Diasumsikan bahwa penonton dewasa akan bisa memahami pesan 
yang disampaikan BS dengan seutuhnya.  

m. hanamachi 
10.08(disk 1) 

 

10.19(disk 1) 10.41(disk 1) 

You can t just walk out to every house in 
Hanamachi 

Do you know how many there are? - 

  

Seperti yang dituliskan pada tabel 1 sub 4.1, makna Hanamachi adalah sebuah distrik dimana 
terdapat banyak okiya sebagai tempat tinggal para geisha. Ketiga gambar diatas merupakan suatu seri 
adegan yang menyampaikan makna kata hanamachi. Pada menit 10.08 terdapat dialog tokoh yang 
berisi kata hanamachi. Dan dari gambar yang diambil pada menit 10.19 dan 10.41, dapat dilihat bahwa 
hanamachi merupakan suatu distrik yang terdiri dari banyak rumah. Gambar gugusan rumah dalam 
adegan pada menit 10.41 diatas merupakan penglihatan seorang tokoh yang memanjat atap okiya 
dimana dia tinggal untuk melihat jumlah rumah yang ada di hanamachi tersebut.  Dalam penyampaian 
pesan, penerjemah memanfaatkan aspek NVC pada ketiga gambar diatas sehingga penonton diharapkan 
bisa memahami makna kata hanamachi.  

n. onesan 
09.33 (disk 2) 41.37 (disk 2) 

Onesan, what if I dance poorly

 

Thank you Onesan 

 

Onesan diterjemahkan menjadi kakak dalam BT. Namun dalam bahasa Indonesia, kata kakak  
mengacu pada laki-laki atau perempuan yang sedikit lebih tua baik dengan hubungan darah atau tidak. 
Sedangkan makna kata onesan hanya mengacu pada kakak perempuan yang merupakan geisha senior 
yang melatih geisha junior (maiko). Di antara onesan dan maiko tidak ada hubungan darah. Jadi akurasi 
terjemahan onesan menjadi kakak terasa kurang. Memang diakui bahasa Indonesia tidak memiliki 
padanan yang bisa menyampaikan makna kata onesan dengan sangat akurat, sehingga penerjemah 
hanya bisa memakai kata kakak. Namun aspek VAC dan NVC sangat membantu sehingga penonton 
bisa memahami makna kata onesan.          



 

11

 
o. okasan 

08.05 (2) 24.19 (2) 

 

I am asking you okasan/ How come 
Sayuri gets to be the lead? 

My dear okasan.  

 

Penerjemahan kata okasan memiliki kemiripan dengan kata onesan di atas. Okasan, seperti 
yang dituliskan pada tabel 1 sub judul 4.1., mengacu pada ibu pemilik okiya yang tidak memiliki 
hubungan darah dengan geisha yang tinggal di okiyanya. Gambar yang diambil pada menit 08.05 dan 
24.19 disk 2 di atas, menunjukkan para tokoh yang sedang bercakap-cakap dan salah seorang geisha 
memanggil ibu pemilik okiya dengan sebutan okasan. Dalam benak para penonton Indonesia bisa saja 
muncul salah pemahaman tentang kata ibu yang dipakai dalam subtitling tersebut, karena konsep ibu 
dalam bahasa Indonesia bisa mengacu pada ibu kandung atau wanita dewasa yang sudah layak 
dipanggil ibu. Namun makna yang dikandung oleh kata okasan adalah ibu pemilik okiya, jadi tidak 
semua wanita yang layak disebut ibu bisa dipanggil okasan dalam konteks ini. Sekali lagi penerjemah 
mengalami kesulitan mencapai akurasi penerjemahan kata ini, namun tidak ada pilihan lain karena 
memang padanan terdekat kata okasan dalam bahasa Indonesia adalah ibu.   

Pendapat Larson (1984) tentang akurasi terjemahan dimaknai sedikit berbeda dalam 
penerjemahan film ini. Larson menyatakan bahwa terjemahan yang akurat adalah terjemahan yang 
menyampaikan pesan BS semaksimal mungkin pada BT. Dalam penerjemahan tulisan ke tulisan, 
akurasi sepenuhnya bisa dinilai dari hasil terjemahannya. Namun dalam film MOG, akurasi terjemahan 
tidak hanya mengacu pada keberhasilan penerjemah dalam mentransfer pesan pada subtitling saja. 
Kalau hanya dilihat dari sudut subtitling saja, kemungkinan besar terjemahan film ini dianggap tidak 
akurat, karena penonton tidak akan mencapai pemahaman narasi yang memadai. Oleh karena itu 
akurasi harus juga mempertimbangkan keseluruhan channel yang membawa pesan untuk mencapai 
pemahaman penonton.    

3. Simpulan 
Istilah-istilah budaya memerlukan perhatian khusus dalam penerjemahannya. Dalam film MOG 

terdapat lima belas istilah budaya spesifik antara lain geisha, okea, kimono, danna, maiko, sake, sumo, 
hataki-comi, ekubo, sakura tree, tatsumura silk, misuage, hanamachi, onesan, dan okasan. Kemudian 
strategi yang dipakai oleh penerjemah adalah: 1) menerjemahkan dengan menggunakan kata pinjaman, 
2) kata pinjaman dengan penjelasan, 3) substitusi budaya, dan 4) ilustrasi. Akurasi terjemahan istilah-
istilah budaya tersebut secara umum adalah tinggi, ditunjukkan oleh keberhasilan penyampaian makna 
BS ke dalam BT. Dalam mencapai akurasi tersebut penerjemah memanfaatkan film sebagai komposisi 
semiotik yaitu dialog (Verbal Auditory Channel (VAC)), musik (Nonverbal Auditory Channel (NAC)), 
subtitling (Verbal Visual Channel (VVC)), dan gambar (Nonverbal Visual Channel (NVC)).   
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